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GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 

  
Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte 

och cafékväll måndag 26 mars 2018 kl. 18.30 i Gutavallens Cafeteria, Visby.    
 

PROGRAM   

18.30  Inledning, parentation, årsmötesförhandlingar  

19.10 Kaffe  

19.30 Sportchef André Lundholm, berättar om Visby Roma Hockey  

21.00 Årsmötet avslutas   

 

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna till 2018 års årsmöte  

med förhoppning om en trevlig sammankomst i många glada idrottsvänners lag.   

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2017 liksom verksamhetsplan och budget 

för 2018 överlämnas på årsmötet.  

  

Med idrottshälsning  

Kjellåke Nordström 

Ordförande 

kjellsie@hotmail.com 

073-627 59 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Du som ännu inte har betalt in medlemsavgiften för år 2018 gör 

det lättast genom insättning på bankgiro nr 5599-1111.  

Var noga med att ange vem som är betalningsmottagare samt Ditt 

eget namn som avsändare. 

Summan för enskild medlem är 100:-/år, förening 200:-/år,  

företag 2000:-/år. 
 

De som är medlemmar i Guldklubben och har betalt sin avgift är 

automatiskt medlemmar i Gotlands Idrottshistoriska Förening. 

 

mailto:kjellsie@hotmail.com
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Förslag till dagordning vid Gotlands Idrottshistoriska Förenings årsmöte  

måndag 26 mars 2018 kl. 18.30 i Gutavallens Cafeteria, Visby 

 
Parentation över avlidna medlemmar sedan förra årsmötet: Tage Ekström, Ewert Gardinge, 

Nils-Erik Jacobsson, Inger Johansson, Kent Nilsson och Ivan Ahlgren. 

1. Mötets öppnande.  

2. Fastställande av föredragningslista för mötet.  

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.  

4. Val av ordförande för årsmötet.  

5. Val av sekreterare för årsmötet. 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. 

7. Verksamhetsberättelse för det gångna året. 

8.  Förvaltningsberättelse för det gångna året. 

9.  Revisionsberättelse, föredragning. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för Gotl. Idrottshistoriska Förenings  

 styrelses förvaltning.  

11. Val av styrelse  

 a) ordförande ett år  Nuvarande:  Kjellåke Nordström 

 b) två ledamöter två år Kvarvarande: Inge Löfqvist (t.o.m. årsmötet 2019) 

    Leo Lövdahl (t.o.m. årsmötet 2019) 

                                                           Nuvarande: Anitha Matsson (t.o.m. årsmötet 2018) 

                                                                                 Gösta Svensson (t.o.m. årsmötet 2018) 

12.  Val av revisor på ett år  Nuvarande: Arvo Keinonen 

13.  Val av revisorsuppleant  Nuvarande: Stig Östergren 

14. Val av valberedning  Nuvarande: Anders Nilsson, sammankallande  

    och Bo Lindell. 

15. Val av ombud till riksorganisationen inom idrottsrörelsen. 

16.  Behandling av förslag till Gotl. Idrottshistoriskas verksamhetsplan. 

17.  Fastställande av årsavgift för nästkommande år (2019), nuvarande avgift är för    

          enskild 100:-, förening 200:- och företag 2000:-. 

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018. 

19.  Behandling av motioner (förslag) som getts in i den ordning som anges i stadgarna. 

20. Övriga frågor. 

21.  Slut på årsmötesförhandlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Edvardsson och Hans Söderstrand 

Lasse Stuxberg 
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

2017-01-01--2017-12-31  

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING bildades 16 januari 2003 vid ett  

allmänt möte i klubblokalen vid Gutavallen i Visby 

Ur stadgarna 

Kap 1  Allmänna bestämmelser 

1 §  Uppgift 
  GIF skall, enligt dessa stadgar och Svenska Idrottshistoriska Föreningen, verka för att 

dokumentera, arkivera och forska inom den gotländska idrottsrörelsen och dess utveckling. 

  Verka för, att idrottens historia kan visas upp i form av utställningar och föredrag samt att 

det på sikt tillskapas ett idrottsmuseum.  

  

STYRELSE  
Ordförande   Kjellåke Nordström  

Vice ordförande  Inge Lövkvist  

Sekreterare   Anitha Mattsson 

Kassör   Leo Lövdahl 

Ledamot   Gösta Svensson  

Revisor   Arvo Keinonen  

Revisorsuppleant Stig Östergren  

Valberedning  Anders Nilsson och Bo Lindell 

 

SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft ett protokollfört sammanträde, förutom 

årsmötet 16 augusti 2017 i Gutavallens cafeteria i Visby.  

Närvarande: Ca 30 st.  

    

Referat från årsmötet 2017 
2017 års årsmöte kunde av flera olika anledningar inte hållas förrän 16 augusti. Trots detta 

blev det ett välbesökt årsmöte i Gutavallens cafeteria. Ett trettiotal medlemmar kom för att ta 

del av vad vi hade att förtälja om det gångna året. Det händer en hel del trots att man ibland 

inte upplever det så. 

Efter parentation över tre av våra medlemmar, Erland Ljunggren, Sune ”Kajan” Almlöf och  

K G Runander hälsade ordföranden välkommen och öppnade mötet. 

Nu vidtog årsmötesförhandlingar med sedvanliga val som utföll enligt följande: Ordförande 

på ett år Kjellåke Nordström. Omval på två år av Inge Lövkvist och Leo Lövdahl. Anitha 

Mattsson och Gösta Svensson hänger med ett år till då de är valda t.o.m. årsmötet 2018. 

Revisorn Arvo Keinonen och revisorsuppleanten Stig Östergren hade inget emot att kvarstå 

ytterligare ett år. Den enda förändring i valberedningen var att Bo Lindell ersatte Sven 

Larsson som avgick på egen begäran. Anders Nilsson omvaldes på ett år. 

Ordföranden informerade om de aktiviteter som pågår i form av inscanning och 

dokumentering av föreningens samlingar. Deltagarna uppmanades att besöka Gotlands 

Idrottshistoriska Förenings hemsida och gärna bidra med idrottshistoriskt värdefullt material 

från föreningar och klubbar.  

2017 kunde vi, som traditionen bjuder, samla ett stort antal medlemmar med respektive  från 

Guldklubben och Gotlands Idrottshistoriska Förening till ett gemensamt mingelparty i 

trädgården bakom "Badvillan". 

 I "Badvillan", f.d. vaktmästarbostaden bredvid Solbergabadet, inryms ett idrottsmuseum.  



5 

 

 

Vår förhoppning är att vi kan hitta större lokaler för att visa samlingarna för en bredare 

allmänhet.  

Efter kaffepausen berättade  Pawel Mancewicz om fäktning på Gotland. Han redogjorde för 

de olika typerna av fäktning med sabel, värja och florett. Pawel är instruktör och ledare för 

ungdomar som vill lära sig denna sport. Han berättade också hur Sverige står sig i fäktning i 

förhållande till andra länder i världen. Ett mycket intressant föredrag om en sport som 

verkligen är på frammarsch på Gotland. Ett mycket underhållande och uppskattat föredrag 

som inte så många på ön har kännedom om. Ordföranden tackade därefter mötesdeltagarna 

och föredragshållaren för en trevlig kväll.  

 

IDROTTSMUSEUM 
Har man fler än två så har man en samling! Vi, Gotlands Idrottshistoriska Förening, har 

betydligt  fler än två pokaler, medaljer, klippböcker mm i vårt lilla museum som ligger i 

gamla vaktmästarbostaden, bredvid Solbergabadet i Visby. Vi har fått 

många gamla idrottsprylar, vilket gör att vi inte kan visa upp allt på en 

gång. Behovet börjar bli stort, att förvärva eller hyra större lokaler, så vi 

kan visa upp vad som finns i våra samlingar Det finns så mycket ute i 

stugorna som är värt ett bättre öde än att ligga nedpackat i något förråd 

eller ännu värre hamna på soptippen. Hjälp oss bevara allt som har någon 

anknytning till idrotten, i första hand med gotländskt ursprung. Vi försöker leva upp till vår 

portalparagraf i stadgarna, vilken innehåller bl.a. att vi skall tillskapa ett riktigt museum.  

 

Idrotten på Gotland har haft en stor betydelse med många utövare i en massa olika sporter och 

vår ambition är att göra historien tillgänglig för alla. Bakom varje liten pokal eller medalj och 

liknande finns det en människa och därmed en historia. Det är den vi vill teckna ner innan 

gulnade handlingar och minneluckor i våra huvuden sätter stopp för historiebeskrivningar. 

 

Ett sätt som vi funnit bra att arbeta efter, är de träffar i "Badvillan" som sker på tisdagar. 

Varje vecka samlas ett tjugotal mer eller mindre "idrottsnördar" och går igenom händelser och 

analyserar det som har med idrott att göra. Som Ni förstår är det inte bara sport som 

diskuteras, utan vi löser de flesta världsproblem som uppkommer. Lyckas vi inte med detta så 

har vi i alla fall en teoretisk lösning på det mesta. Den samlade kunskapen och den stora 

erfarenhet som detta glada gäng har, omsätter vi i trevliga stunder där fikat är en viktig 

ingrediens. Det är väldigt många koppar kaffe som har serverats under åren. Tur att 

Brasilien och många andra kaffeproducerande länder finns! Utan kaffe, inget ”kafferep”! 

 

Vi har idag två duktiga medarbetare som hjälper oss med inscanning av bilder och gamla 

handlingar, såsom protokolls- och tidningsklippböcker och en massa andra handlingar som 

kan användas för framtida forskning. Detta görs inte bara för egen räkning, utan vi hjälper 

föreningar och klubbar med sådan dokumentation. Alla är välkomna på ett besök eller 

lämna in något som Ni anser är värt att hamna i vårt eller egna arkivet. 

 

Cafékvällar med olika föredragshållare är ytterligare ett sätt att få spridning när, var och hur 

idrotten har utvecklats och ibland avvecklats på Gotland. Vi har hitintills hållit närmare  80 

cafékvällar med vitt skilda innehåll. Ett bra sätt att inte bara fastna i sin egen idrott utan man 

får en inblick i hur "grannen" har det. 

 

En del i vår satsning, att så många som möjligt skall få tillgång till en massa intressanta saker 

som har hänt under åren inom den gotländska idrotten, är att vi arbetar med en hemsida. 

Besök gärna den och kom med uppslag och synpunkter.  

Hemsidan arbetar vi ständigt med och den uppdateras flera gånger i veckan  adress är: 

www.gotlandsidrottshistoriska.se  

http://www.gotlandsidrottshistoriska.se/
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Fardhem IF 
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SOMMARFEST TILLSAMMANS MED GULDKLUBBEN 
 

Vad vore livet utan fest? Vi har tagit fasta på det och ordnade  med en ”sommarmingelfest” vid 

Badvillan även under 2017. Det var inget undantag detta år. 80 festsugna och förväntansfulla 

medlemmar, med eller utan respektive, kom för att delta i årets stora begivenhet. Mat från Suderbys 

Herrgård, spirituosa från Systemet och ett glatt humör bland deltagarna, bäddade för en trevlig 

eftermiddag i våra, med glädje uppmonterade tält.  

 

Har ni hört den här då? Nej säger man samstämmigt, trots att man kanske har hört historien många 

gånger förut. Nu är det ju så att vissa historier inte blir sämre bara för att de berättats tidigare. Det kan 

ju också var så att minnet inte alla gånger fungerar. Hur som helst så får man höra mycket en sån här 

eftermiddag och det lockar ju fram många skratt. Det skall i sanningens namn framföras att det inte 

bara är idrott som behandlas vid denna träff, utan det kan även vara skvaller av allmän karaktär.  

 

En eftermiddag i glada vänners lag går fort och gästerna lämnade "Badvillans trädgård" nöjda och 

belåtna efter att ha umgåtts med likasinnade i den stora idrottsfamiljen. Vi ser fram emot nästa år!  
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SLUTORD 

 
År 2003 bildades Gotlands Idrottshistoriska Förening och då kunde vi inte ana att det skulle 

finnas ett så stort behov av ett idrottsmuséum som det visat sig. Vi får in väldigt mycket till 

våra samlingar, vilket glädjer oss, inte bara oss, utan  att vi kan samla mycket av den 

gotländska idrottshistorien under ett och samma tak. Det är allt från minsta plakett till stora 

prylar och många dokument och tidningsklipp. Foton har alltid haft en stor plats i våra hjärtan 

och de berättar så mycket om hur vardagen har sett ut. 

 

Vi vill tacka alla som bidrar till att hålla den gotländska idrottsrörelsen levande och ser till att 

alla får en meningsfull fritid. Ett bra exempel är de uppskattade  möten som vi har i ”Tisdags-

klubben”. Många dråpliga historier och berättelser kommer fram vid sådana tillfällen. Som 

sagt, lyssna, se och framförallt skriv ner allt (nästan) som sägs och Ni bidrar till att bevara det 

stora kulturarv som idrotten är.   

 

Gotlands Idrottshistoriska Förening försöker hålla lågan vid liv och ser till att det kommer att 

finnas kvar något som kan glädja, inte bara ”nördar”, utan även forskare av den gotländska 

idrottshistorien. Vi tillsammans sitter på en stor kulturskatt som vi måste vara rädda om och 

vårda väl. 
 

Stort tack till alla som bidrar på ett eller annat sätt! 

 

Visby i mars 2018 

 

 

 

Kjellåke Nordström 

 

Leo Lövdahl                                            Anitha Mattsson 

 

 

 

Gösta Svensson                                                                                                   Inge Lövkvist 
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VERKSAMHETSPLAN 2018  
 

Förbereda och genomföra årsmöte 2018 

Arrangera cafékvällar  

Dokumentera och arkivera inom gotländsk idrott 

Deltaga i Svenska Idrottshistoriska Föreningen  

Samverka med övriga idrottshistoriska distrikt i Sverige  

Föra och revidera medlemsmatrikel 

Verka för ett framtida idrottsmuséum på Gotland 

Utge medlemstidning 

Genomföra styrelsearbete enligt stadgarna 

 

BUDGET FÖR 2018   
  
INKOMSTER:  
Medlemsavgifter 12000:- 

Försäljning och lotterier  3000:- 

Bidrag 60000:- 

 75000:- 

 

UTGIFTER: 
Hyra lokal 66000:- 

Hyra lokaler cafékvällar 500:- 

Övriga lokalkostnader 1000:- 

Annonser 1000:- 

Porto 2000:- 

Kontorsmaterial/Förbrukningsmat. 5000:- 

Medlemsavgift Riksförbund och övriga 3500:- 

Övrigt 2000:- 

Underskott -6000:- 

 75000:- 

Visby i mars 2018 

Styrelsen 

 
 

MEDLEMSKAP 
 
Den 31 december 2017 hade föreningen 208 medlemmar  

varav 13 föreningar/SDF. 

 

Hur blir jag medlem? 
Genom att sätta in pengar på föreningens bankgiro 5599-1111 

Medlemsavgifter: 

Enskild medlem 100: - 

Förening/förbund 200: - 

Företag, lägst 2000: - 

 

 

För information ring Kjellåke Nordström, 0498-21 20 85 eller 073-627 59 27 

kjellsie@hotmail.com eller www.gotlandsidrottshistoriska.se  

Mästerby Gymnastik & 

Idrottsförening 
 

mailto:kjellsie@hotmail.com
http://www.gotlandsidrottshistoriska.se/
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1970-talet 
 

1970 SM i varpa arrangeras på gamla SM-platsen i Visby.  

 

1971 Bysarna vinner allsvenskan i speedway. 

Gl:s kansli flyttar till Neptungatan 4 i Visby. 

Romabadet invigs.En ny idrottsanläggning togs i bruk under hösten 1971 nämligen simhallen. 

Detta hade till följd att en simsektion i Roma IF återigen bildades inom föreningen. 

SM i sportskytte arrangeras för andra gången och även denna gång i Ex. huset. 

 

1972 Christer Löfqvist, Bysarna, blir fjärde man vid VM-finalen i speedway på 

Wembley i London. 

SM i maraton arrangeras av IK Tjelvar. 

1972 Gotlands Basketbollförbund bildades 1972. Det skulle dock dröja till 1975 innan 

herrbasketen fick fastlandslandskontakt. Säsongen 1975/76 spelade en kombination mellan 

Säve och Visby AIK i div III Stockholm. Det blev dock respass och herrarna återkom till 

fastlandsseriespel först 1979/80. På damsidan blev det fastlandskontakt 1977/78 då Visby 

AIK debuterade i div II.  

 

1973 Ann-Ewa Karlsson blir svensk mästarinna i höjdhopp. 

Dalhem var en av Gotlands pionjärklubbar när det gäller damfotboll. Redan 1973 kom 

klubben med ett lag i Gotlandsserien. 

Fem år senare, 1978, var det dags for den historiska premiären i en fastlandsserie, division 3 

Stockholm. Den minnesrika matchen på Dalhem IP mot Bromma slutade 2-2 inför 200 

åskådare. 

1973 FGI-ordföranden Tore Dahlgren avlider hastigt och ny arvtagare blir den tio år yngre 

brodern Anders som ju är född och uppväxt med Stångaspelen, då de har samma födelseår 

1924. Anders är väl insatt i den gutniska verksamheten och kommer nu att leda FGI och 

Stångaspelen under 20 år. 

 

1974 Lång-SM i orientering arrangeras i Lojstaskogarna. 

1974 Damerna kliver in på arenan i Stångaspelen. 

 

1975 Visby ishall står äntligen färdig. 

SM i varpa arrangeras på Stangmalmen i Stånga. 

GI:skansli flyttar till Hamngatan 4 i Visby. 

Nytt ridhus invigs vid Rävhagen i Visby. 

Orienterarna i Roma IF bildade år 1975 en egen förening och därmed upphörde den idrotten 

inom föreningen. 

Söndagen den 28 september 1975 passerade Dalhems Idrottsförening en milstolpe i sin 

verksamhet, då förverkligades en dröm för idrotten i Dalhem. Byggnadskommittén bestående 

av Bertil Smedberg, Rune Larsson, Bertil Ekelöf och Henning Persson kunde efter drygt två 

slitsamma år överlämna det färdigställda klubbhuset till styrelsen för vidare förvaltning. 

 

1976 70-iadens riksfinaler för sommardelen arrangeras på Gotland. 

Claes Gauffin Europamästare i 5-mannabowling för juniorer. 

1976 Gotlands Bangolfförbund bildades 1976 och var 1983 det yngsta specialförbundet på 

Gotland. Det gick bra för denna sport – som tidigare kallades minigolf – och den expanderade 

kraftigt. 

 

1977 5-dagars i orienteringen arrangeras av Gotlands Orienteringsförbund och dess 

anslutna klubbar. 7 500 orienterare i Visby. 
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1978 VM i segling för klassen Soling arrangeras i Visby. 

SM i varpa arrangeras i Rävhagen i Visby. 

Hemsebadet invigs. 

1978 sker något alldeles extra då Kung Carl Gustaf XVI och drottning Silvia gästar Stånga på 

sin Eriksgata. Dåvarande FGI -ordförande Anders Dahlgren tog emot på Stangmalmen en 

strålande vacker dag i slutet av maj. De gutniska idrotterna varpa, pärk och stångstörtning 

visas upp av lokala förmågor. Kungaparet skrev sina namn på ”kungastenen” som ett minne 

av deras besök i Stånga den 31 maj 1978. 

 

1979 Ungdoms-SM i orientering arrangeras på Hejnum Hällar. 

1979 inleder ”Lautrean” sin långa segerrad som dåtills blir den bästa med sammanlagt 19 

segrar (10 i fram- och 9 i bakpärk). Av dessa är 9 ”raka” i frampärk och 7 är så kallade 

”dubblar”. Bakpärkkarl var Torgny ”Feien” Larsson och frampärkkarl Bernt ”Berra” Hedin. 

 

1980-talet 
 

1980 VIF Gute till allsvenskan i handboll. Stort! 

1980 Olympiska spelen 1980 Moskva Ann-Ewa Karlsson, VIF Gute. Efter att ha satt svenskt 

och nordiskt inomhus-rekord med 1,90 under försäsongen blev hon klar för sin OS-debut. 

Ann-Ewa råkade dock ut för skador och kunde inte göra sig själv rättvisa i Moskva. Rev 

kvalificeringshöjden 1,85 och var ute ur tävlingen. 

1980 Olympiska spelen för handikappade i Arnhem 1980 

Gösta Karlsson IF Gutakampen, Evert Larsson IF Murgrönan. Gösta Karlsson, IF 

Gutakampen, skrev gotländsk idrottshistoria genom att ta guldmedalj i kulstötning 

vid handikapp-OS i Arnhem i Holland. Gösta Karlsson segrade i kula i klassen synsvaga B 

och han svarade för bedriften att i sista stöten ta hem guldmedaljen efter att ha legat trea under 

hela tävlingen. Segerresultatet blev 13,26. I diskus tog Gösta silver genom ett kast; på 35,64. I 

kula ställde 18 deltagare från 12 länder upp och i diskus 22 deltagare från 14 länder. Evert 

Larsson deltog i klassen överarmsamputerade i bordtennis och nådde också stora framgångar. 

Evert tog silver både i singel och i dubbel. 

1980  Då Fardhem IF vann högsta gotlandsserien, men ej fick avancera till div. IV Stockholm 

på grund av att Gotlands Fotbollsförbund passade på att genomföra en serieomläggning med 

egen div. IV på Gotland. Detta var en stor besvikelse för laget och medlemmarna. 

  

1981 Fardhem IF April då Fardhem IF var i England (Ipswich) på träningsläger.  

1981 Solklintshallen i Slite invigs. 

 

1982 Jonas Lindgren, Visborgs OK blir svensk undomsmästare på skidor i klassen 14-15 

år. 

 

1983 Ett synnerligen förnämligt arrangemang är Visbyspelen med deltagande 

världsstjärnor och den tävlingen 10-årsjubilerar för övrigt. 

 

1984 SM i varpa arrangeras i Hablingbo. Den nya Idrottshallen i Klintehamn 

invigs. Endurotävlingen Gotland Grand National körs för första gången på Tofta skjutfält. 

1984 Klubben IK Röda fanan bytte namn till Visby Boxningsklubb. 

1984 Vid årsmötet den 23 april på Hemse hotell med Föreningen 

Gotländsk Idrott har nu de bestyrande kommit fram till att 

FGI skall anta namnet Föreningen Gutnisk Idrott. 
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1984-85 Fardhem IF Torgny o Ulf Berggren och Rune Nilsson som har varit ansvariga 

arbetsledare för FIF:s nybyggda klubbhus, där många av föreningens medlemmar gjort en 

storartad arbetsinsats vid uppförandet. Mycket av virket till bygget har skänkts av 

föreningsmedlemmar. 

  

1985 Gotland deltog i de första Island Games spelen på Isle of Man  

 

1986 Östersjöspelen arrangeras i Visby, SISU – Idrottens eget studieförbund bildas. Visby 

AIK (Visby Ladies) i elitserien basketboll, 2:a i SM. 

 

1987 SM i varpa arrangeras på Stangmalmen i Stånga. 

 

1987 Första gotländska kontakten med sporten boule kom på Stångaspelen 1987 då 

Svenska Bouleförbundets ordförande Hilbert Björkdahl demonstrerade boule under 

tävlingarna. Det var friskt vågat eftersom de flesta deltagarna på Stångaspelen bestod 

av varpakastare. 

1987 Guernsey stod som värd-ö för 1987 års Island Games med bl.a gotländska deltagare. 

 

1988 Bysarna blir svenska mästare i speedway för andra gången!! 

1988 Anna Nilsson deltog vid Paralympics i Söul 1988 i simning och tog där silver i lagkapp 

4×100 m frisim och 4×100 m medley. 

Hon ingick i det svenska goalbollaget som tog brons vid OS i Sydney 2000 och hon deltog 

även i goalbollaget vid OS i Peking 2008 där det blev en 4:de plats med det svenska damlaget. 

 

1989 Färöarna tog emot bl.a. gotländska idrottare till Island Games.  

 

1990-talet 
 

1990 GI: s kansli flyttar tillbaka till Neptungatan 4 i Visby. 

1990 Visby Biljard Club bildades 1990 och verksamheten bedrevs på Almedalens Biljard 

Center i ICA:s lager. Ulf Ekwall, som ägde salongen hade fem poolbord, ett snookerbord och 

ett Carambolebord. Första året hade klubben cirka 70 medlemmar och tävlingar genomfördes 

varje månad. 

 

1991 SM i varpa arrangeras i När. Gotlänningen Mattias Sunneborn, tävlande för 

Malmö, blir förste svensk över 8 meter i längdhopp och sätter nytt svenskt rekord med 8,16. 

1991 Åland stod som värd för detta års Island Games. 

 

1992 Visby AIK Damlaget bildade 1992 en egen klubb, Visby AIK Ladies, som sedermera 

blev Visby Ladies. Avknoppningen från Visby AIK skedde för att kunna begränsa ekonomin 

samt för att underlätta för ungdomssektionen. 

 

1993 VIF Gutes fotbollslag skrev idrottshistoria genom att som första gotländska lag 

kvalificera sig till spel i div. 1 
 

1993 Den 23 juni gör SVT 2 en film om gutnisk idrott som i första hand riktar sig till 

ungdomar. Huvudrollsinnehavare är Marlene Nilsson Rone numera framgångsrik ”pärkkarl” i 

Rone VIII. Filmen berömvärd och lämplig att visa informationssyfte. 

1993 Isle of Wight arrangerade 1993 års Island Games. 
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1994 SM i varpa arrangeras på Stangmalmen i Stånga. Anders Dahlgren har nu hållit i 

FGI:s ordförandeklubba i 20 år och vill trappa ner. Anders Mattsson som varit 

styrelseledamot sedan 1978 övertar klubban, en post som innehas i tio år. 

1994 Gotlänningen Håkan Loob, spelande i Färjestad, blir olympisk mästare i ishockey vid 

OS i Lillehammer. 

 

1995 bildas Kulturföreningen Stångaspelen för att få en bättre organisation med inriktning 

endast på Spelen och med tydligare ansvarsområden! 

1995 Gibraltar blev dett års värd-ö för Island Games. 

 

1996 Mattias Sunneborn deltog vid OS i Atlanta 1996 och kom på 8:e plats med 8,06 i 

längdhopp samt vid OS i Sydney 2000 då han kom på 29:e plats med 7,63. 

 

1997 SM i Hemse. SM i varpa arrangeras i Hemse. Kinnerstugen brinner ner. 

1997 Jersey var den ö som arrangerade Island Games.  

 

1998 Östergarn Maraton arrangeras för första gången. Längdhoppsgala vinns av 

världstvåan James Beckford, Jamaica. 

SM-guld i varpa till Marie-Louise Gustavsson, Gothem. Gutavallens läktare brinner 

ner. Joakim Daun tar guld i 800 m löpning vid Ungdoms-SM i Kalmar. 

1998 Blir ett nytt år då damerna får kliva in på arenan i Stångaspelen. Denna gång är det 

stångstörtare som efter ett försöksår bereds entré. Tre damer ställer upp och vinner gör 

Kristina Wärff från Malmö. 

 

1999 Arrangerades NetWest Island Games för första gången på Gotland. En verklig 

framgång för den gotländska idrotten och många fina evenemang. SM i orientering, 

kortdistans och budkavle arrangeras på Gotland. 

Yrkesinspektionen stänger Solbergabadet. 

Samarbete mellan KIK-FG86 i damfotbollen. 

 

2000-talet 
 

2001 Tillbaka tilll Isle of Man där det började för 16 år sedan med Island Games 

(NetWest Island Games). 
 

2003 blir ett nytt märkesår för damerna i Stångaspelen. Nu får också arenan kvinnlig 

fägring i form av gutniska femkampare. Historisk segrare blir Malin Ericsson Enköping. 

2003 Guernsey ordnade till NetWest Island Games. 

2004 Kulturföreningen Stångaspelen upplöses. Mikael Nilsson som gått lite i ”Anders 

Dahlgrens skola” blir ny ordförande i Föreningen Gutnisk idrott. ‘Micke” representerar 

klubben Essendon 88 och är bra på att mixa gammalt och nytt tänkande. 

2004 Gabriella Lööf deltog vid Paralympics i Aten 2004 i ridsport och placerade sig som 8:a 

– mixed dressage grad III, 6:a -freestyle grad III och som 4:a – mixed dressage team 

open. Gabriella deltog även vid Paralympics i Peking 2008 och placerade sig på 9;e plats i 

freestyle grad III, kom på 11:e plats i dressage grad III och Sverige kom på 9:e i lagtävlingen 

där Gabriella ingick. 

2004 Niclas Rodhborn (Larsson) deltog vid Paralympics i Aten 2004 i rullstolstennis och blev 

utslagen i första omgången. Niclas deltog även vid Paralympics i Peking 2008 i 

rullstolsbasket där laget placerade sig på 11:e plats. 
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2004 Thomas Lövkvist deltog vid OS i Aten i cykel där han bröt linjeloppet och kom på 34:e 

plats i tempoloppet. Thomas deltog även vid OS i Peking 2008 där han i linjeloppet kom på 

38:e plats. 

 

2005 Den 19 april 2005 kl.20.43 i Södervärnshallen i Visby kunde publiken, spelarna, 

ledarna och hela övriga idrottsgotland höja händerna i skyn och glädjas åt att Visby Ladies 

kunde tituleras Svenska mästare!!! 

2005 Shetland anordnade NetWest Island detta år. 

 

2007 Rhodos ville också vara med och ordna ett Ö-spel. 

 

2009 Åter på Åland för NetWest Island Games. 

 

2010-talet 
 

2011 Intresseföreningen ”Stångaspelens Vänner bildas”, som ingår i FGI. Syftet är att 

medlemmar löser en medlemsavgift som öronmärks till att utveckla och säkra Stångaspelens 

framtid. FGI:s styrelse har ansvaret för att syftet följs. 

2011 Isle of Wight var åter arrangör för NetWest Island Games.  

 

2013 Bermuda anslöt sig som NetWest Island Games-arrangör.  

 

2015 GRATTIS ERIK LARSSON. Nytt världsrekord i gutnisk stångstörtning. Erik Larsson 

satte nytt rekord i stångstörtning. Det nya rekordet lyder på 9 meter och 75 centimeter och det 

gamla rekordet från 1982 är nu puts väck. Det gamla rekordet innehades av Mats Hallgren. 

(Gotlands Allehanda 3 augusti 2015) 

2015 Gotlands Allehanda 16 juli 2015 IK Tjelvar invigde sina nya banor och tog samtidigt ny 

sats mot nya friidrottsframgångar när klubben arrangerade Einar Smith-spelen för första 

gången på Klintevallen i går. 

 

2016 BOWLING Rederiet visade i derbyklass BOWLING 

Rederiet vann helgens derby över Rosen med klara 15-5 i division 3. Rederiet satte nytt 

klubbrekord och noterades för finfina 6 455 poäng, vilket var bäst resultat i alla veckans 

nationella divisions-serier. Kent Magnusson gjorde 887 poäng. 

(GA 2/2 2016) 

2016 Gotlands Idrottsförbund flyttar till nya lokaler vid Kopparsvik i Visby. Flera 

idrottsföreningar och förbund är även under samma tak.   

 

Verksamhetsberättelsen sammanställd  
av Elsie och Kjellis Nordström 


